
SAMLEMANUAL

El Long John 

Monteringsanvisningar

Läs igenom manualen noggrant innan monteringen påbörjas. Cykeln monteras ihop i
flera olika moment. Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noga innan

monteringen börjar så cykeln monteras i rätt ordning.
Det rekommenderas att vara två personer för att montera lådcykeln. 

Observera att alla muttrar och skruvar på cykeln måste dras åt efter ca en månads
användning. Var noga med att kontrollera alla delar av cykeln och dra åt alla skruvar

och bultar. 

Side 1



Steg 1: Montering av framhjulet , sadeln och styret

• När cykeln är uppackad ur lådan och platsen, luta den mot en vägg eller likande, så att cykeln inte välter
under monteringen (t.ex. om ni är två kan en hålla cykeln upprätt eller luta den mot en vägg om du är
ensam (se bild 1A). 

• Framhjulet monteras med motorkabeln i linje med motorn på vänster sida (se bild 1 B). Kontakten ansluts, 
så att de två pilar är bredvid varandra (se bild 1C och 1D). 

• Sadeln och styret monteras (se bild 1E). Displayen och klockan monteras på styret och den skyddande
plasten tas av displayen (se figur 1F och 1G). 

Bild 1A

Bild 1C

Bild 1B
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Bild 1D

Bild 1E Bild 1F Bild 1G



• Bromsen på framhjulet monteras:
• Unbrako skruven på den högra bromshävarmen lossas. 
• Se till att bromsklossen sitter rätt mot fälgen (se bild 1H)
• Stjärnskruvarna på sidan av bromshävarmen anpassas så att båda bromsarna har lika mycket

"fjädring" / sitter lika hårt och ger samma motstånd.
• Bromskablarna matas igenom hållarna och monteras på bromshävarmens hållare. 

Gummiskyddet sätts på. 
• Låssa några mm av kabel innan unbrako skruven dras åt så att bromsklossarna inte direkt vidrör

fälgen på båda sidorna (Se bild 1I). 

• Pedalerna monteras (se bild 2A). Observera att det finns en vänsterpedal (L) och en högerpedal (R). 

• På bild 2B och 2C ser du hur cykelstödet ska monteras. Metallstången förs in igenom ramen och
stödbenen och de stora skivorna fästs vid ändarna. Spliten placeras på var sin ände. De stora bultarna
sätts på för att hålla de vinkelformade beslagen till fjädringen (se nästa sida). 
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Bild 1H Bild 1I

Steg 2: Montera pedalerna och cykelstödet

Bild 2A

Bild 2B

Bild 2C



• Basplattan monteras på ramen med fyra stora skruvar, brickor och muttrar - se bild 3A. 

• Sidoplattorna sätts ihop med hörnbeslagen (figur 3B) och detta monteras sedan på bottenplattan (figur
3C). 

Bild 3A

Steg 3: montering av lådan

Bild 3B Bild 3C

• Plast skydden monteras på cykelstödets "fötter" (se bild 2D) och fjädringen monteras såsom visas i bild
2E. 

Bild 2D Bild 2E
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• Listerna till barnbänken bultas fast (se bild 3D), barnbänken monteras (se bild 3E) och barnbältet
monteras (se bild 3F). 

• Lampan monteras (figur 4A) 
• Kapellbelsagen och plastskelettet till kapellet monteras (se bild 4B, 4C och 4D).

Ha det så kul MED DIN NYA El Long John ...! 

VIKTIGT!
• Ramnumret är stämplat på den vänstra sidan av ramen - precis framför den vänstra pedalen.
• Kom ihåg att justera och spänna alla rörliga delar. Exempelvis spänning av ekrar sker med en eker-

spännare tills ekern sitter hårt. Detta kan köpas från en konventionell cykelhandlare.
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Bild 4A

Bild 3D Bild 3E Bild 3F

Steg 4: montering av resten av utrustningen

Bild 4B Bild 4C Bild 4D
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